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  بررسي تطبيقي ايمان در اسالم و مسيحيت و تأثير آن بر سالمت
  

  ** عليرضا اژدر *محمد مهدي احمدي فراز
  

  چكيده
ترين عناصر اديان و مهمترين مباحث الهيات و دين پژوهي معاصر، مقولة ايمان است كه پرداختن به  يكي از محوري

نوشتار حاضر را سعي بر . اي مختلف زندگي انسان دارده ماهيت و تعيين جايگاه و نقش آن، تأثيري بسزا در ساحت
آن است تا ضمن بررسي تطبيقي ايمان در الهيات اسالمي و مسيحي، به تبيين رابطه و تاثير ايمان بر سالمت جسماني 

ي گردد كه حقيقت ايمان در انديشه اسالمي، امري ذوابعاد و دارا در اين پژوهش، معلوم مي. و رواني انسان بپردازد
اي از اقرار زباني، معرفت عقلي، تصديق قلبي، تجربة باطني تا  هاي مختلف است كه طيف گسترده مراتب و ساحت

هاي وحي شده،  اما از ايمان در انديشه مسحيت، گاهي به تصديق گزاره. گيرد رفتار و اعمال خارجي را در بر مي
گردد، و گاهي به  يجاد حالت دلبستگي در آدمي، مياي كه منجر به ا گاهي به يك نوع احساس متعالي و فراگزاره

با تأكيد بر مواضع وفاق و اشتراك اسالم و مسيحيت در مقولة . شود تجربه حضور و تجلي خداوند در زندگي، ياد مي
 توان با رويكردي كاركرد مي. شود ايمان، كه شامل اعتقاد به وجود خالق، اصل وحي و نبوت، و باور به رستاخيز مي

يانه، اثرات ايمان و اعتقاد به اين اصول مشترك را بر سالمت جسمي و روحي انسان در ساحت پزشكي و گرا
  .روانشناسي تبيين نمود

  هاي كليدي واژه
  .ايمان، الهيات اسالمي و مسيحي، وحي و نبوت، سالمت جسماني، سالمت رواني
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  مقدمه
هاي كليدي در حوزه دين و  ايمان يكي از واژه

از منظر كالمي، مهمترين مرزبندي . تدينداري اس
همچنين اساس . اعتقادي بر اساس ايمان و كفر است

ساختمان معنايي مفاهيم اخالقي، بويژه اخالق ديني 
به عبارت . در كتب مقدس، چون قرآن، ايمان است

گيرد  ديگر، هر عمل ارزشمندي از ايمان سرچشمه مي
دارد  پوشي ريشه و هر كردار ناشايستي در كفر و حق

تكيه گاه دين چه به ). 90: 1387ايزوتسو، : ك.ر(
عنوان شريعت و يك نظام الهياتي و چه به عنوان 

دين همواره در پي آن . نهادي اجتماعي، ايمان است
بوده كه متدينان پالتوي گرم ايمان بر تن كنند تا از 

) 60: 1368لي  ماي(مخاطرات دنيوي مصون يابند 
د بررسي قرار خواهد گرفت آنچه در اين نوشتار مور

باشد؛ نخست آنكه ديدگاه فالسفه  در دو محور مي
اسالمي مانند مالصدرا درباره ماهيت و مفهوم ايمان 
در الهيات اسالمي و سپس الهيات مسيحيت را بيان 
كرده تا تصوير روشنتري از ادبيات علمي بحث ايمان 
نشان داده شود و سپس وجه مشترك ايمان و تأثير آن 

ر سالمت و نحوه كاربردي كردن اين مفاهيم ب
  . ارزشمند مطرح خواهد شد
  ايمان در الهيات اسالمي
زمينه ساز بسياري از » ايمان«تبيين مفهوم و ماهيت 

مباحث فلسفي و كالمي شده و ذهن انديشمندان 
مسلمان، مسيحي و يهودي بسياري را به خود مشغول 

اس معروف به گفته ايزوتسو، اسالم شن. داشته است
ترين  ان از لحاظ تاريخي، نخستين و مهمژاپني، ايم

مفهوم كالمي در اسالم بوده و در چند قرن نخستين 
فرهنگ اسالمي، چندين مسأله مهم پديد آورده است 

كه برخي از آنها براي امت اسالميِ در حال رشد، 
ترين  يكي از عمده) 29: 1387(مسايلي حياتي بودند 
همان اوايل نزول قرآن مطرح  مباحث كالمي كه از

خوارج به . بوده، مسأله مربوط به جنگ صفين است
لحاظ تاريخي كساني بودند كه به تعيين حد و مرز 
ايمان و تفكيك مؤمن و كافر و استفاده از اين عناوين 

شهرستاني، (براي مقاصد سياسي و اجتماعي پرداختند 
  ).86: 1400؛ اشعري، 114/ 1: 1967

ر تاريخي خود، تعاريف متفاوت و گاه ايمان در سي
كامال متضادي را به خود ديده است؛ تا جايي كه 
برخي ايمان را تنها يك دلبستگي قلبي و بدون هيچ 
گونه دخالت عمل در آن تلقي مي كنند و در مقابل، 
. برخي معتقدند ايمان چيزي جز عمل محض نيست

گروهي نيز برآنند كه ايمان و عمل، قرين با 
گرند؛ يعني اگرچه ايمان يك عقد و تعلق قلبي يكدي

كند؛ بلكه عمل نيز  است، كار به اينجا خاتمه پيدا نمي
به عنوان يك ركن ضروري در مسأله ايمان و تحقيق 

بنابراين ايمان اعتقاد قلبي است؛ به . آن الزم است
اي كه انسان به لوازم آن اعتقاد هم پاي بند باشد  گونه

مالصدرا نيز . مل از خود بروز دهدو آن لوازم را در ع
هاي مشاء و اشراق و عرفان  به عنوان وامدار حكمت

نظري اسالمي از اين قاعده مستثنا نيست و در سخنان 
اگرچه تفصيل ديدگاه . خود به اين مهم پرداخته است

مالصدرا درباره ماهيت ايمان را در ادامه جويا 
از نظر  توان چنين گفت كه خواهيم شد، به اجمال مي

ايشان، ايمان باور و اعتقاد قلبي صرف نيست؛ بلكه 
بايد به زبان نيز بدان اقرار كرده، با عمل به اركان و 

  .اعضا به لوازم آن پاي بند بود
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  تعريف ايمان
است كه براي آن معاني » اَمنَ«اصل كلمه ايمان، ماده 
اند؛ مانند اعتماد كردن، زنهار  لغوي متعددي ذكر كرده

كسي را در دامن قرار دادن، ايمن گردانيدن،  دادن،
در مقابل ايمان نيز . فروتني نمودن و تصديق كردن

درباره ايمان  تاج العروسدر . تكذيب كردن است
اتفاق اهل علم از لغويون بر اين است «چنين آمده كه 

كه ايمان، تصديق و جزم به آن چيز است؛ البته اگر 
شد، منافق است يا كسي معتقد به تصديق به قلب نبا

ايمان فقط اقرار به زبان «همچنين گفته شده » جاهل
باشد و نيز به معناي ثقه و اطمينان و اظهار خضوع  مي

آورده است، نيز به ) ص(و قبول شريعت و آنچه نبي 
در ايمان سه چيز «در ادامه آمده است » رود كار مي

به قلب، اقرار به ) تصديق(تحقيق : جمع شده است
  ).9: 1306زبيدي، (» و عمل به اركانزبان 

از ) ع(البته اين سه ركن در تعريف حضرت علي 
ايمان عبارت «: اند ايمان نيز وجود دارد كه فرموده

» است از اقرار به زبان، اعتقاد به قلب و عمل به اركان
  ).505: 1378آمدي، (

بنابراين مؤمن كسي است كه به خدا و پيامبر و آنچه 
آورده است، ايمان بياورد و آنها را  او از طرف خدا

تصديق كند و عالوه بر اين، به فرائض االهي و اوامر 
و نواهي او جامه عمل بپوشاند؛ بدون آنكه 

در اين صورت . ترين شكلي به خود راه دهد كوچك
  .است كه او شخصي مسلم و مؤمن خواهد بود

در اصطالح خاص متكلمان، ايمان به پنج معنا اطالق 
كار دل، كار زبان، كار دل و زبان، كردار : ددگر مي

اي از كار دل و زبان و كردار  و آميزه) طاعات(نيك 
  ).11: 1372گروه مؤلفان، (نيك 

گروهي ديگر معتقدند ايمان اصلي دارد و فرعي؛ اصل 
هر كه . آن تصديق به دل و فرع آن، مراعات امر است

ادتر طاعت بيشتري داشته باشد، امن او از عقوبت زي
است و بنابراين علت امن و ايمان، مراعات اوامر و 

  ).ايمان: 1370سجادي، (طاعات است 
گروهي ديگر، ايمان را داراي مراتب شدت و ضعف 

دانند و آن را از جهت شدت و ضعف و نقصان و  مي
در  1.شمردند كمال عمل قابل زيادت و كاستي مي

دو توان چنان نتيجه گرفت كه ايمان بر  مجموع مي
ايمان در ظاهر كه اقرار است و ديگري : قسم است

در قسم اول، عالوه . ايمان به باطن و تصديق به قلب
بر اعتقاد قلبي، عمل هم الزم است و نيز داراي شدت 
و ضعف است و هرچه اين ايمان بيشتر باشد، ايمني 

  .از عقوبت نيز زيادتر خواهد بود
  حقيقت ايمان از منظر مالصدرا

بدان كه : گويد ر مورد حقيقت ايمان ميمالصدرا د
ايمان و ساير مقامات ديني و معالم شريعت 

منحصرا در سه امر تنظيم يافته ) ص(سيدالمرسلين 
اما معارف، اصول دين . معارف، احوال و اعمال: است

است كه احوال را نتيجه داده و احوال نيز اعمال را بر 
اوند، مراد از معارف، علم به خد. گذارد جاي مي

صفات و افعال او، كتب االهي رسوالن و روز 
رستاخيز است و مراد از احوال، جدا شدن و بريدن از 

هاي نفساني از قبيل شهوت، غضب،  غرائز و آلودگي
حب و دوستي دنيا، جاه و مقام است و مراد از اعمال 
نيز انجام دادن واجباتي است كه خداوند به آن فرمان 

                                                 
  مانند بعضي از فرقه هاي مرجثه  1
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رماتي كه خداوند متعال داده و همچنين ترك مح
  ).203: 1367(انسان را از انجام آن نهي فرموده است 

ايمان جمع بين اعتقاد «شايد بتوان اين بيان وي را كه 
قلبي به اصول و اقرار آن به زبان و نيز عمل به اركان 

) ع(با اين كالم نوراني اميرالمؤمنين » و اعضا است
ايمان «: اند همطابق دانست كه در تعريف ايمان فرمود

عبارت است از اعتقاد به قلب، اقرار به زبان و عمل 
  ). 505: 1378آمدي، (» به اعضا و اركان

مالصدرا نيز ايمان حقيقي را علم به خدا و صفات و 
افعال و ملك و ملكوت او و نيز علم به قيامت، منازل 
و مقامات آن از قبيل، بعث، حشر، كتاب، ميزان، 

داند و معتقد است كسي  مي حساب، بهشت و دوزخ
كه داراي چنين علمي باشد، هر آينه به او خير كثير و 

او در اين خصوص . فضل بزرگي عطا شده است
ها عبارت است از  ها و نيكي اصل خوشبختي: گويد مي

مقصود ما از حكمت حقيقي، . كسب حكمت حقيقي
علم به خداوند تبارك و تعالي، صفات و افعال او و 

است و همچنين علم به ) عزّ شأنه(وتش ملك و ملك
روز رستاخيز و منازل و مقامات آخرت و اين ايمان 
حقيقي است و خير كثير و فضل بزرگي محسوب 

شود و كفر و گمراهي در مقابل چنين عملي قرار  مي
گرفته است، يعني جهل و ناداني نسبت به اين علوم و 

  ).2: 1367(معارف 
و اعتقاد به خدا، فرشتگان،  بنابراين نزد مالصدرا، علم

كتب، رسوالن و روز قيامت، ايمان حقيقي محسوب 
شود؛ ايماني كه به وسيله آن، كرامت و تقرب نزد  مي

  .آيد خدا به دست مي
مالصدرا همچنين زماني كه تعريف مؤمن را از زبان 

خداوند، مؤمنان به خود، «: گويد كند، مي قرآن بيان مي

: همان(» داند ش را مؤمن ميا فرشتگان و كتب آسماني
كند؛  او در تعريف مؤمن، علم و ايمان را ذكر مي) 4

نمايد و به اين ترتيب  اي نمي ولي به عمل اشاره
كوشد تا چنين القا كند كه اصل و عمود ايمان،  مي

آيد؛  شناخت است و عمل، فرع بر آن به حساب مي
چرا كه خداوند در آيات زيادي از قرآن كريم، انسان 
را به انديشيدن و تأمل در افعال و نيز تدبر در آيات و 

  . آثارش فرا خوانده است
توان  بنابراين همان طور كه صدرا بيان كرده است، مي

گفت ايمان علم به اصول ايماني، يا علم به معارف 
است كه شامل علم به خداوند، صفات و افعال او، 
كتب االهي، رسوالن و روز رستاخيز و همچنين 

شود و تا موقعي كه انسان به اين  صديق آنها ميت
اصول، معرفت پيدا نكرده است، نمي تواند ادعاي 

  . ايمان كند
بنابراين انسان فقط در پرتو شناخت و معرفت، به 

از اين رو كه شناخت . يابد ايمان حقيقي دست مي
صحيح و دقيق، انسان را وادار به پرهيزكاري و از بين 

كند و بدين وسيله، درهاي  مي بردن اخالق ناپسند
شود و قلبش  عالم غيب به روي انسان گشوده مي

گردد و  جوالنگاه حضور و عرصه ظهور فرشتگان مي
اگر دل از معرفت حقيقي خالي و تهي باشد و در 
عوض از جهل و بي خردي پر گردد، شخص از راه 
حق منحرف گشته، به دنبال آن، ابواب غيب به روي 

در نتيجه هواي نفس بر او غلبه . دشو او بسته مي
  . گردد كند و چشم عقلش كور مي مي

بر اين اساس، در صورت انصراف از دنياي مذموم، 
ها، آمال و آرزوهاي نفس و اقبال به ملكوت  خواهش

رود و  ها از بين مي اعال، به لطف خداوند، حجاب
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تابد و  ها مي سپس نور معرفت و ايمان حقيقي در دل
به درگاه قدس ربوبي و خالق يكتا و  براي بندگي

گردد تا حقايق ملكوت را  يگانه، مهيا و آماده مي
پس . ادراك نموده، به معارف حقيقي الهي آگاه گردد

از نظر مالصدرا، ايمان تنها يك پذيرش ظاهري و 
اقرار به زبان نيست؛ بلكه ايمان حقيقي بايد عالوه بر 

معرفت و علم به اقرار زباني، با اعتقاد قلبي و نور 
خدا، صفات او، پيامبر، كتاب الهي و روز رستاخيز نيز 

همچنين مالصدرا ايمان را از سه . لزوماً همراه باشد
معارف، احوال : داند كه عبارتند از امر انتظام يافته مي

مالصدرا در مورد رتبه و اهميت تربيتي اين . و اعمال
ان در در نزد آنان كه ادراكش": سه امر معتقد است

سطحِ حس است، اعمال، افضل از دو مورد ديگر 
است؛ اما صاحبان بصيرت و خرد كه انوار معرفت را 

اند،  گرفته –هاي مردمان  نه از دهان –از معدن نبوت 
افضل و برتر از همه را علوم، سپس احوال و در مرتبه 

لوحِ نفس، همانند آينه . دانند نهايي و پاياني، اعمال مي
ل، پاك كردن و صيقل دادن آن، احوال، است، اعما

 "هاي نقش بسته در آن است پاكي آن و علوم، صورت
  ). 2030: 1367صدرالدين شيرازي، (

اعمال به ذات خود خيري نداشته، تنها مشقت و رنج 
احوال نيز في نفسه، وجودي . را با خود همراه دارند

برايشان متصور نيست و چيزي كه وجودي ندارد، 
خير و فضيلت براي وجود اتم و . م نداردفضيلتي ه

اشرف است كه موجودات مقدس و صور مجرد از 
. تغيير و زوال، مانند خداوند و فرشتگان او هستند

فايده اصالح عمل، اصالح قلب است و ثمره اصالح 
قلب نيز آن است كه جالل و عظمت خداوند در 

  .شود ذات، صفات و افعالش بر او آشكار مي

  نمتعلق ايما
از بررسي و تحقيق در آرا و عقايد مالصدرا چنين بر 

آيد كه از نظر وي، ايمان داراي متعلقي به نام غيب  مي
را ايمان » غيب«است؛ بدين معنا كه او تنها ايمان به 

در توضيح مختصر درباره غيب ). 251: همان(داند  مي
بايد بگوييم عالم به طور كلي از دو بعد يا دو جنبه 

  : است تشكيل شده
  عالم مادي و جنبه محسوس؛. يك
  .عالم غيرمادي و جنبه معنوي و نامحسوس. دو

آن جنبه از هستي را كه با حواس ظاهر و باطن باشد 
و متعلق خلق قرار گيرد، مادي و محسوس گويند كه 
تعبير ديگر آن، عالم شهادت است؛ چرا كه حواس 

 دهد كه قابل انسان به وجود چنين جهاني گواهي مي
لمس و مشاهده است؛ اما بعد ديگر هستي، عالم غيب 
است كه از حواس مخفي است و در وراي اين عالم 
قرار گرفته و آن عالم مجردات، ارواح و فرشتگان 

شود كه اين  از آيات قرآن نيز چنين استفاده مي. است
دو بعد هستي در عالم واقعيت دارند؛ چنانكه در قرآن 

بينيد و آنچه  آنچه مي قسم به«: كريم آمده است
اين آيات، بيان كننده ). 39و  38/ حاقه(» بينيد نمي

آنچه (و عالم غيب ) بينيد آنچه مي(عالم شهادت 
  . هستند) بينيد نمي

اما همان طور كه گفته شد، متعلق ايمان، عالم غيب 
است كه مرز ميان شخص مؤمن و غير مؤمن را 

دن ايمان كند و اگر غيب را از متعلق بو مشخص مي
ماند تا به آن ايمان آورده  حذف كنيم، چيزي نمي

محسوسات و مشهودات از آن جهت كه قابل . شود
اند، قابل ايمان آوردن نيستند و  حس و ديدن و لمس

از اين رو ديگر احتياجي به ايمان آوردن به آنها 
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اصل در ايمان، «: فرمايد نيست؛ لذا صدرالمتألهين مي
كه هر دو » اوند و جنان استشناخت و معرفت به خد

باشند، نه شهادت و قابل لمس و  از عالم غيب مي
  . مشاهده نيز نيستند

از ديدگاه مالصدرا، عالم غيب و علم غيب مختص 
خداوند است و هيچ كس في ذاته به آن آگاه نيست؛ 
چرا كه اوالً به غيب احاطه ندارند و ثانيا موجودات 

از اين رو آنها بدون در حيطه زمان و مكان محدودند؛ 
توانند از غيب آگاه باشند؛ اما اين  عنايت الهي نمي

به هيچ وجه ) غير خدا(هرگز بدان معنا نيست كه آنها 
از غيب مطلع نباشند و مانعي وجود ندارد كه خداوند 
قسمتي از غيب خود را در اختيار غير خود قرار دهد؛ 

كه  چه رسول باشد و چه غير رسول؛ اما مهم آن است
اين غيب، غيب بالعرض است، نه غيب بالذات؛ چرا 

همان . كه علم بالذات به غيب قطعا از آن خداست
طور كه مالكيت اوالً و بالذات از آن خداوند است و 

  . گيرد ثانياً و بالعرض به انسان تعلق مي
شود كه از نظر صدرا، انسان نيز  بنابراين روشن مي

د؛ ولي در اين آگاهي و تواند از غيب اطالع پيدا كن مي
دستيابي به غيب، موانعي وجود دارد كه اطالع بر 

چنانچه پيامبر اسالم . سازد غيب را غيرممكن مي
ها در اطراف  اگر حضور شيطان«: فرمايند مي) ص(

هاي فرزندان آدم نبود، هر آينه ملكوت را مشاهده  دل
  ).189: 1367صدرالدين شيرازي، (» نمودند مي

الصدرا، تنها راهي كه براي انسان وجود از ديدگاه م
دارد تا از غيب مطلع شود و به آن دست يابد، پرهيز 
از امور منع شده و تضرع به درگاه الهي است تا شايد 
عنايت الهي شامل حال او گردد و به واسطه سلوك، 
. از مقام نفس گذشته، به خداوند تبارك و تعالي برسد

: امر ميسر استهاي وصول، با او  طي كردن راه
كه اگر اين دو نباشند و تنها عقل » معرفت«و » ايمان«

تواند با پيمودن  فلسفي در بين باشد، هرگز انسان نمي
راه درست سير و سلوك روحاني و با ياري خداوند 
  . به آن درجه برسد و از انوار عالم غيب بهره مند گردد

  ايمان، علم و عمل
به بيان ايمان و  صدرا در شرح خود بر اصول كافي 

حقيقت آن پرداخته، در ذيل كالم نوراني امام صادق 
ايمان اجزايي به هم پيوسته «: اند كه فرموده) ص(

  ».دارد
چنانكه قبال بيان  -در ديدگاه صدرا، اجزاي ايمان

  .معارف، احوال و اعمال: عبارتند از -شد
داند و هم علم  صدرا هم عمل را داخل در ايمان مي

مورد مدخليت علم در مقوله ايمان، نظر  او در. را
ايمان عبارت است از علم «: دارد خود را چنين بيان مي

ها، رسوالن او و روز  به خدا، فرشتگان، كتاب
و در زمينه نقش عمل در ) 461: همان(» رستاخيز

ايمان جز به واسطه عمل به «: ايمان نيز معتقد است
جز به نيت  شود و عمل به اركان نيز اركان كامل نمي
). 382: 1367صدرالدين شيرازي، (» دل ارزش ندارد

داند كه بر دل بنده  مالصدرا ايمان حقيقي را نوري مي
صدرا . تابد تا وجود او به جوهري مجرد بدل گردد مي
ايمان نوري قلبي است كه از جانب «: گويد مي

هاي  شود و به نام خداوند افاضه و تابيده مي
، حكمت، بصيرت، واليت، گوناگوني، مانند هدي

  ).57: همان(» شود فضل، نور و غير اينها خوانده مي
توان  از آنچه درباره ايمان گفته شد، اين نكته را نيز مي

اقرار به (دريافت كه مالصدرا براي اعتراف زباني 
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مدخليتي در حقيقت ايمان قائل نيست؛ چه ) زبان
  : گويد اينكه در اين باره مي

زباني در حقيقت ايمان داخل نيست؛ اعتراف و اقرار 
نخست نزد : ولي در شرع از دو جهت واجب است

امام و اهل اسالم تا آنكه احكام مسلمانان بر او جاري 
دوم از جهت وجوبِ نماز كه مشتمل بر ذكر . شود

  ).73: همان(خدا و بعضي از اسم هاي نيكوي اوست 
در عين حال وي معتقد است اسالم، با اعتراف 

گردد؛ ولي اسالم با  ي و اقرار زباني محقق ميظاهر
ميان اسالم زباني و ايمان . ايمان فاصله بسياري دارد

آنكه با لفظ به اركان دين اقرار . قلبي، تفاوت است
كند، مؤمن نيست؛ اگرچه در ظاهر، احكام مسمانان 

مؤمن حقيقي كسي است كه . شود بر او جاري مي
خدا، رسوالن خدا و  هاي عارف به خدا، مالئكه، كتاب

روز آخرت باشد و اين ايمان، عطايي نوري است كه 
افكند  خداوند تبارك و تعالي از خود بر دل مؤمن مي

كه هر يك از نورهاي عالم غيب را به وسيله آن نور 
  .ادراك كند

علت اينكه صدرا تا اين اندازه ميان اسالم و ايمان 
ن را دل شود، اين است كه محل ايما تفاوت قائل مي

داند، نه زبان و اين آيه قرآني را بر ديدگاه خود  مي
شاهد مي آورد كه خداوند در قرآن كريم فرموده 

اعراب گفتند ايمان آورديم؛ بگو ايمان «: است
ايم؛ چه اينكه  اند؛ بلكه بگوييد اسالم آورده نياورده

» هاي شما داخل نشده است ايمان هنوز در قلب
  ).14/ حجرات(

بايد گفت صدرا اعتراف و اقرار به زبان را  بنابراين
تنها شرط تحقق و ثبوت ايمان ظاهري، يعني اسالم 

. داند، نه تحقق و ثبوت ايمان واقعي و حقيقي مي

ايمان حقيقي را با نام ايمان ) ع(همچنانكه امام سجاد 
خداوندا ايمان مرا : فرمايد كند و مي اكمل مطرح مي

  ).122: 1390: ضايير(به كاملترين ايمان برسان 
  ايمان در الهيات مسيحي 

از منظر الهيات مسيحي، آراء در باب ماهيت ايمان در 
  : گيرند دو دسته قرار مي

  اي همانند نظريه اي يا قضيه هاي گزاره نظريه) الف
توماس آكويناس كه ايمان را نوعي پاسخ ارادي انسان 
  هبراي جبران كمبود شواهد صدق متعلق ايمان و گزار

هاي اصلي  آكويناس از چهره. دانند مربوط به ايمان مي
از ديدگاه وي، وحي . و با نفوذ الهيات كاتوليك است

هائي كه به وسيله  مجموعه گزاره«عبارت است از 
ها در  اين گزاره» خداوند به رسول خدا القا شده است

كتاب مقدس گرد آمده و مؤمنان كساني هستند كه 
ايمان ماهيتي معرفتي داشته . ر دارندها را باو اين گزاره

هاي وحي و قبول قلبي  و عبارت از تصديق گزاره
البته، تفاوت ماهيت ). 20:1376جوادي، (آنهاست 

هاي معمول  باور و تصديق در مورد ايمان، با معرفت
كه داراي سه شرط پذيرش، صدق و موجه بودن 
است، در اين بوده كه از ديدگاه آكويناس، شرط سوم 

در اصطالح . در مورد ايمان وجود ندارد) موجه بودن(
وي ايمان حد فاصل ميان رأي و علم قرار گرفته 

رو،  رأي اعتقاد بدون شاهد و دليل بوده، از اين. است
رود، اما علم، اعتقاد مبني بر  احتمال خالف آن مي

شواهد كافي بر صدق بوده، از اين رو يقيني است، در 
حضور . شواهد ناكافي است حالي كه ايمان مبني بر

خداوند چنان ملموس نيست كه بتوان دليلي قوي 
در طبيعت شروري . براي علم به وجود او پيدا كرد
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هست كه سبب سستي شواهد و صدق گزاره مربوط 
  ).22: همان(شود  به خيرخواهي مطلق الهي مي

اي را براي اثبات  هر چند آكويناس براهين پنجگانه    
معروف » پنج راه«قرير نمود كه به وجود خداوند ت

شده، اما گره كار در اين است كه هرچه اين نوع 
داليل بيشتر باشد، مشكالت بيشتر خواهد شد؛ زيرا 
مشكل در اين است كه خدايان متعددي را كه از راه 

شويم،  ها بدان قائل مي عقل و در نتيجه اين استدالل
. ي بدانيمبا خدايي كه مسيحيان مؤمن قبول دارند، يك

درست است كه ايمان مسيحي به خدا به عنوان خالق، 
اين مفهوم را هم دارد كه او علت غايي و طراح 
كائنات است، اما اين اعتقاد، جزئي از ايمان است كه 
بر اساس قبول خداي متعال قرار دارد، نه بر اساس 

در برهان، كلمه خدا داراي ... هاي ياد شده قبول برهان
پس . فاوت است كه لزوماً يكي نيستنددو مفهوم مت

هاي گوناگون و خدايي كه  ميان خدايان برهان
اي موجود است  مسيحيان به او ايمان دارند، فاصله

به نظر آكويناس براي پر كردن ). 18: 1375براون، (
اين فاصله، در اينجا عنصر اراده و خواست آدمي 

د و كند و بر اثر آن، عقل انسان چنان مؤك دخالت مي
سخت به وجود خداوند و ديگر اصول ديني اعتقاد 

كند كه به اطاعت محض او از خداوند منجر  پيدا مي
آكويناس با داخل كردن عنصر آزادي انتخاب . شود مي

خواهد  و پاسخ ارادي انسان در تعريف ايمان، مي
سعادت آميز بودن ايمان را تبيين كند؛ به عبارت 

مبتني بر شواهد كافي ديگر، اگر ايمان صرف تصديق 
وجود خداوند بود، در آن صورت امتيازي نداشت؛ 
چرا كه شياطين نيز به اين معنا، علم به وجود خداوند 
و اوصاف او دارند، بدون آنكه ايمان آنها پاسخ 

اختياري خودشان باشد، بلكه شدت و قوت شواهد 
وجود خداوند آنها را به قبول وجود خدا و اوصاف 

به نقل  108: 1981سويين برن، (ه است او مجبور كرد
بنابراين، ايمان از ديدگاه آكويناس ). 24: از جوادي

هاي ديني است،  ماهيتي معرفتي دارد و تصديق گزاره
اما به جهت ناكافي بودن قرائن و شواهد براي اينكه 
به حد علم برسد، اين خأل معرفتي با اراده و خواست 

  .شود ما پر مي
ايمان را : 1اي پل تيليش رگزارههاي غي نظريه) ب

دانند، بلكه از سنخ  تصديق و اذعان به چند گزاره نمي
وي نظريه . دانند ديدن، ادراك و تجربه كردن مي

: كند اي خود را دربارة ايمان چنين مطرح مي غيرگزاره
است؛ پويايي ايمان،  2ايمان حالت دلبستگي نهايي

ن همچون انسا. پويايي دلبستگي واپسين انسان است
هر جاندار ديگري به چيزهاي متعدد و بيش از همه 
به چيزهايي نظير غذا و سرپناه كه وجودش مشروط 
به آنهاست، دلبستگي دارد، ليكن انسان برخالف ساير 

 3هاي معنوي؛ يعني شناختي، جانداران از دلبستگي
اجتماعي و سياسي نيز برخوردار است  4زيباشناختي،

عنوي ضروري، غالباً به غايت هاي م و برخي دلبستگي
ضروري هستند و هر يك به همان ميزان 

توانند براي حيات بشر و  هاي حياتي مي دلبستگي
اگر يك . حيات گروه اجتماعي دعوي نهايي كنند

دلبستگي دعوي نهايي و واپسين نمايد، تسليم كامل 
پذيرد و  طلبد كه اين دعوت را مي شخصي را مي

                                                 
1 Tillich, P. 
2 Ultimate Concern 
3 Cognitive  
4 Aesthetic 
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دهد؛ هر چند تمام دعاوي  مي را نويد 1شكوفايي كامل
العشاع او قرار گرفته يا به خاطرش  ديگر لزوماً تحت

ايمان به مثابه «.  )16: 1375تيلشن، (طرد شوند 
دلبستگي نهائي، عمل كل شخصيت است، در محور 

دهد و تمام عناصر آن را  حيات شخصي روي مي
ترين عمل ذهن بشر  ايمان محوري. گيرد دربرمي

اصر حيات شخص در عمل ايمان متحد است، تمام عن
ايمان واجد محتواي شناختاري بوده، ... شوند  مي

گردد، اما ايمان آفريده اراده  عمل اراده محسوب مي
در جذبه ايمان، ارادة پذيرش و تسليم يك . نيست

عنصر است، اما علت نيست و اين امر در باب 
ايمان طغيان عاطفي . احساسات نيز صادق است

ا همچون هر عمل حيات معنوي انسان، نيست، ام
گيرد، ليكن، عاطفه ايمان را به  عاطفه را دربرمي

  ).23-19: همان(» آورد بارنمي
  2لودويگ ويتگنشتاين

اي كه در مسيحيت  يكي از ديدگاههاي غيرگزاره
پروتستان قرن حاضر به طور وسيع رواج يافته و 
مدعي است كه در عقايد مصلحان ديني قرن شانزدهم 
و حتي در عهد جديد و كليساي نخستين ريشه دارد، 

وحي، . همين نگاه خاص به وحي و ايمان است
حضور و تجلي خداوند در تاريخ بشر و ايمان، ديدن 
و تجربه كردن اين حضور خداوند و حوادث وحياني 

ايمان براي فرد مؤمن، انكشاف عنايت خداوند . است
خود به  ويتگنشتاين در اواخر عمر. در جهان است

وي . طرح و بررسي دين و باورهاي ديني پرداخت

                                                 
1 Total Fulfillment 
2  Wittgenstein 

را مطرح كرد؛ يعني هر لفظ داراي  3بازهاي زباني
كاربردهاي مختلف است و كاربردهاي مختلف با 

ساجدي، (هاي مختلف زندگي است  توجه به نحوه
ويتگنشتاين با نفي زبان خصوصي، بر ). 359: 1385

ين اساس يك بر ا. كند عمومي بودن زبان تاكيد مي
از . شود لفظ از قاعده حاكم بر معناداري آن حاصل مي

رو، نحوة زندگي ديني، با شيوة زندگي علمي  اين
متفاوت است؛ به همين جهت، قواعد حاكم بر 
معناداري الفاظ در اين دو نحوة زندگي متفاوت است 
و سبب پيدايش دوبازي زباني متفاوت با احكام 

ل، بيماري براي يك براي مثا. شود خاص خود مي
متدين به عنوان عذاب يا آزمايش الهي است، حال 

شناختي يا  آنكه در نگاه علمي، بيماري تعريف روان
  ).145: 1384اكبري، (شناختي دارد  زيست

  وجوه اختالف ايمان در اسالم و مسيحيت 
مباحث نظري ايمان در انديشه مسيحيت، هرچند در 

گيرد و از اين جهت  مجموعه اديان ابراهيمي قرار مي
اي با اسالم دارد ليكن با يك  اشتراكات قابل مالحظه
كم سه تفاوت برجسته به نظر  بررسي مختصر دست

  . رسد مي
ديدگاه و دسته بندهاي نظري در الهيات مسيحي،  -1

دربارة ايمان با تأخر بيشتري همراه بوده زيرا مباحث 
و ) مقرن يازده(نظري به طور عمده از انسلم قديس 

شود يعني  آغاز مي) قرن سيزدهم(توماس آكويناس 
پس از ده قرن از آغاز مسيحيت، اما در انديشه 

بنديهاي  اسالمي در همان سده اول و دوم، دسته

                                                 
3 Language games 
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ها در نحله خوارج و  كالمي آغاز شد و آن انديشه
  . بندي خاص پيدا كرد معتزله و اشاعره صورت

در تاريخ انديشه اسالمي در تحليل ايمان  -2
، تقريباً همواره )معرفت يا تصديق(عنصرشناختي 

ريشه . مورد توجه بوده اما در مسيحيت اينگونه نيست
يابي اين اختالف نيازمند بررسي است، در عين حال 

هاي متون مقدس دو دين  شايد بتوان تفاوت آموزه
ي مسيحيت مانند ها بويژه عقل ستيز بودن برخي آموزه

تثليث و برخي تعاليم آباء اوليه كليسا مانند اگوستين، 
) 139: 1376زيبايي نژاد، (مبني بر تقدم ايمان بر فهم 
  .را در اين امر مؤثر دانست

در بيشتر ديدگاههاي مسيحي، به نوعي ناكافي  -3
منشأ اصلي (بودن قرائن و شواهد براي وجود خدا 

ن مفروض گرفته شده در و ديگر اركان ايما) ايمان
حالي كه در انديشمندان اسالمي عمدتاً اينگونه نيست 

  ).150: 1387آذربايجاني، (
  رويكردهاي ديني

رويكردهاي ديني به دو نوع واقع گرا و كاركردگرا 
در رويكرد و واقع گرا بحث عقالني . تقسيم مي شود

باشد كه در كتب فلسفي و  و استداللي مطرح مي
ع مباحث موضوعيت دارد اما رويكرد كالمي اين نو

كاركردگرا به جاي بحث عقالني از دين يا به عالوه 
بحث عقالني از دين، آثار و نتيايج نظري و عملي 

كند و اين رويكرد در حوزه  دين را بررسي مي
پزشكي، روان شناسي و جامعه شناسي جايگاه 

  .اي پيدا كرده است ويژه
اصول مشترك اديان  ايمان به خدا و نبوت و معاد از

الهي بوده، در الهيات مسيحي ايمان به عيسي مسيح 
به عنوان پسر خدا تماماً به مسأله رستاخيز ) ع(

جسماني او بستگي دارد و در برخي آيات كتاب 
مقدس به نتايج حاصل از رستاخيز مسيح اشاره شده 

مسيح به وسيله برخاستن از مرگ، اكنون . است
وم خود شده است و به شفاعت كننده و حافظ ق

توانيم نجاتي را درك  وسيله رستاخيز مسيح ما مي
كنيم كه مسيح از طريق توبه و بخشش و تولد تازه و 

: 1376زيبائي نژاد، (دارد  روح القدس ارزاني مي
در الهيات اسالمي تصديق به خداي يگانه و ). 179

نبوت نبي مكرم و پذيرش معاد، ايمان فرد را شكل 
بته اين ايمان بايد تصديق قلبي، اقرار زباني دهد ال مي

وجه ). 595: 1379طوسي، (و همراه عمل باشد 
مشترك اين اديان قبول خدا و پذيرش نبوت و معاد 
است اگرچه در مورد خدا و نبوت و معاد، از جهت 
تعاريف و ماهيت آنها قطعاً تفاوتهاي بسياري وجود 

ه موجودي دارد ولي هر سه در اين امر مشترك اند ك
برتر بنام خدا هست و پيامبري براي بشر شريعت 

و آخراالمر حسابرسي براي كارهاي ما ) نبوت(آورده 
ايمان مشترك بين اديان از دو اين ). معاد(هست 

گان به  باشد كه نگارنده جهت مؤثر در سالمت مي
  : تبيين اين دو جهت خواهند پرداخت

هاي  حوزه در: تأثير ايمان در سالمت جسماني) الف
علمي اپيدميولوژي، بهداشت پزشكي، روان شناسي، 
روان شناسي سالمت و جامعه شناسي سالمت، 

دهند  تحقيقات روز افزوني وجود دارد كه نشان مي
پايبندي و گرايشات ديني كه محور اصلي آنها 

باشد  نگرشهاي ايماني بوده در سالمت افراد مؤثر مي
گان نحوه تأثير ايمان نگارند) 138: 1387آذربايجاني، (

  :دارد راه اول بر سالمت جسم را از دو راه بيان مي
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تأثير ايمان و آموزه هاي ديني در سالمت جسماني از 
اين راه . باشد مي 1طريق راه سايكونوروفيزيولوژيك

كند  هاي ديني عواطف مثبت توليد مي گويد آموزه مي
 2و اين عواطف از طريق دستگاه عصبي خود مختار

مطلوب دستگاههاي فيزيولوژيك از  ب عملكردسب
عروقي، گوارش، غدد مترشحة  -قبيل دستگاه قلبي

در سالهاي اخير يك . گردد داخلي، سيستم ايمني مي
يا  3رشته علمي جديد به نام سايكونورايمونولوژي

بنابر . است ايجاد شده» شناسي ايمني -روان -عصب«
و اعتقاد به تحقيقات ارائه شده در اين رشته، ايمان 

هاي ديني تأثير بر سالمت جسماني دارد و نحوه  آموزه
كنند كه انواعي از  تأثير آن را اينگونه بيان مي

باشد اين  مي 4ملكولهاي پيك بنام نوروپپتيدها
ملكولهاي پيك، پيامهاي مربوط به افكار، عقايد و 
احساسات را از طريق گردش خون حمل كرده و به 

واني و ذهني را مستقيماً به اين ترتيب، وضعيت ر
كند و اين مهمترين  تمام سلولهاي بدن مرتبط مي

عامل تقويت يا تضعيف سيستم ايمني، تحت تأثير 
اين ملكولها نه تنها از مغز، . افكار و اعتقادات است

توانند  بلكه از هر يك از ارگانهاي ديگر بدن نيز، مي
مرگز «تحقيقاتي كه پژوهشگران . منشأ بگيرند

دانشگاه دوك » طالعات دين، معنويت و سالمتيم
امريكا انجام دادند نشان داده افرادي كه مرتب به 

. تر هستند روند، داراي سيستم ايمني قوي عبادتگاه مي
در خون  (IL-6) 6آنها كشف كردند كه اينترلوكين 

تر از كساني است  اين افراد به طور معني داري پايين

                                                 
1 (Psycho – Neuro – Physiologic Pathway) 
2 Autonomous Nervous System 
3Psychoneuroimmunology 
4 Neuropeptides 

هاي  در استرس 6ترلوكين كه كمتر مذهبي هستند، اين
رود و باال بودن آن نشان  مزمن و حل نشده باال مي

دهنده ضعف سيستم ايمني است كه به نوبه خود 
خطر ابتالي به عفونت، بيماريهاي خودايمني و انواع 

: 1370استايتس، (برد  معيني از سرطان را باال مي
126 .(  

 قبل از آنكه. باشد مي 5راه دوم، طب تئوسوماتيك
مفهومي به نام طب تئوسوماتيك ظاهر شود طب روان 

بدن كه در  -تني يا سايكوسوماتيك يا پزشكي ذهن
سالهاي اخير رونق زيادي گرفت ارتباط سالمت 
رواني را با سالمت جسماني به خوبي روشن كرده 

شود كه بيماري و مرگ  در اين رشته تأكيد مي. است
يا ذهن . هر كس كمتر داراي علت واحدي است

تواند به روند بروز  وضعيت روحي و رواني فرد، مي
بيماري و مرگ شتاب بخشد اما اين به معناي نفي 
تأثير باكتريها، ويروسها، سلولهاي سرطاني، انسداد 

زيرا همه اين عوامل به . عروق و امثال آنها نيست
عالوه وضعيت روان شناختي فرد، در مسأله دخيل 

ات آماري آن است كه يافته ديگر در مطالع. هستند
توانند مرگ را به  عوامل شناختي از سوي ديگر، مي

طب سايكوسوماتيك به تازگي در . تأخير بيندازند
حال تحول تكاملي است و اينك موضوعي به نام 

تني بطور جدي  -طب تئوسوماتيك يا طب خدائي
باشد كه  اي مي مطرح است اين طب داراي اصول ويژه

ني، معاشرت منظم مذهبي، پايبندي دي(اين اصول 
شركت در عبادات و نماز، اميد به خالق هستي، 

جزء ايمان فرد ) تجربيات عرفاني، دعا براي ديگران

                                                 
5 (Theosomatic Medicine) 



  
  

 1392بهار و تابستان،منه، شمارهمچهارسال)علمي پژوهشي(الهيات تطبيقي، /84

 

باشد بنابراين راه دوم براي تاييد تأثير ايمان در  مي
سالمت جسم، وجود تحقيقات طب تئوسوماتيك 

  ).202: 1376مرعشي، (باشد  مي
سالمت رواني، : نيتأثير ايمان در سالمت روا) ب

اي است كه از عوامل گوناگون و  مقولة پيچيده
ژنتيك و وراثت، تربيت و . پذيرد پرشماري تاثير مي

هاي رواني،  محيط اجتماعي، استرس و ضربه
هاي فيزيكي، تغذيه، بيماريهاي عفوني همچنين  ضربه

مرعشي، (فرهنگ و هنر در زمره اين عوامل هستند 
المت رواني را چنين س 1كورسيني). 13: 1387

وضعيت رواني كه با ويژگي بهزيستي «كند  تعريف مي
عاطفي، رهائي نسبي از اضطراب و عالئم بيماريهاي 
ناتوان كننده و توانائي برقراري ارتباط سازنده و كنار 
آمدن با مقتضيات و فشارهاي معمول زندگي 

افزون بر ) 418: 2، ج 1987كورسيني، (» باشد مي
ان بهداشت جهاني، هدف كلي بهداشت اينها، سازم

افزايش مثبت جوانب «كند  رواني را اينگونه بيان مي
مختلف سالمت جسماني، رواني، اجتماعي همراه با 

گيري از ناهنجاريهاي جسماني، رواني،  پيش
  ).13: 1381شهيدي، (» اجتماعي
هاي صورت گرفته  گان با بررسي پژوهش نگارنده

اعتقاد به مبدأ و معاد و سالمت و بهداشت روان با 
گردد و ايمان مذهبي را با نگرش  نبوت، محقق مي

اند؛  مذهبي يا جهت گيري مذهبي معادل سازي كرده
زيرا متخصصان بهداشت رواني براي تحقيقات خود 

هاي مد نظر آنان  هاي مذكور را بكار برده و مؤلفه واژه
همان قبول خدا، نبوت و معاد بوده و دين اسالم و 

                                                 
1 (Corsini) 

سيحيت همراه با فرق و مذاهب شان در قبول وجود م
باشند و تحقيقات صورت  اين سه اصل مشترك مي
گان در تأييد  نگارنده. باشد گرفته با همين معيار مي

نظر خود تحقيقاتي را كه در مورد نگرش مذهبي و 
زيرا . اند گيري مذهبي صورت گرفته آورده جهت

ند كه نگرش پژوهشگران با تحقيقات خود تأييد نمود
مذهبي و جهت گيري مذهبي كه معادل آن ايمان به 
مبدأ و معاد و نبوت بوده، در سالمت رواني افراد 

هاي صورت گرفته در  تأثير دارد كه منتخب پژوهش
  .ادامه بحث خواهد آمد

  رابطه بين نگرش مذهبي و سالمت 
شناسان در مورد تأثير اعتقادات ديني بر  نظر روان

ن است كه ايمان به خدا و نگرش سالمت روان، آ
آورد و  اي را به وجود مي العاده مذهبي نيروي خارق

بخشد كه او را در  نوعي قدرت معنوي به انسان مي
هايي كه  رساند و از نگراني ها ياري مي تحمل سختي

كند  بسياري از مردم به آن مبتال هستند، او را دور مي
گذار ويليام جيمز، بنيان). 5: 1371صانعي، (

انواع تجارب «شناسي در آمريكا و نويسنده مقاله  روان
ايمان بدون شك «: گويد مي 1902در سال » مذهبي

مؤثرترين درمان اضطراب است و فقدان ايمان زنگ 
هاي  خطري است كه شكست انسان را در برابر سختي

: 1372آزار شيرازي،  بي(» دهد زندگي هشدار مي
ختي مذهبي را در شنا پارگامنت نقش روان). 172

مذهب «: گويد كمك به مردم توصيف نموده، مي
تواند در ايجاد احساس اميد، احساس نزديك بودن  مي

به ديگران به آرامش هيجاني، فرصت خودشكوفايي، 
احساس راحتي، مهار تكانه و نزديكي به خدا مؤثر 

فقدان باورهاي مذهبي «: هيدوث اظهار كرد» باشد
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رواني است و بيمار رواني از هاي  علت اصلي بيماري
كجباف، (» شود طريق آموزش اصول مذهبي درمان مي

  ).32: 2، ش1387
هاي انجام شده در چند دهه گذشته نشان  پژوهش    
دهد كه ارتباط متقني بين مذهب و سالمت روان  مي

شناسان مذهبي، با انجام  وجود دارد و روان
  : هايي از اين عقيده حمايت كردند پژوهش

و برگين و همكارانش با فراتحليل  1چامبر بنياند -1
مقاله پژوهشي به بررسي رابطه بين مذهب و معنا  24

نتايج . داري زندگي با بهداشت رواني پرداختند
پژوهش نشان داد كه در مجموع رابطه بين مذهب و 

و  2همچنين، روي. بهداشت رواني مثبت است
جايگاه « در مقاله پژوهشي خود با عنوان 3پيترسون

گيرند كه  نتيجه مي» ايمان مذهبي در بهداشت رواني
هاي دشوار و  ايمان به خدا و باورهاي مذهبي در دوره

ناپذير از جمله رويارويي با بيماريهاي سخت  تحمل
، 1387كجباف، ( بخشد بدني به انسان آرامش مي

هاي دخترانه اصفهان  همچنين، در دبيرستان). 22: 2ش
مذهبي و سالمت رواني مورد رابطه بين نگرش 
روش تحقيق، توصيفي از نوع . تحقيق قرار گرفت

سؤال  18همبستگي بوده، آزمون نگرش مذهبي داراي 
براي  (GHQ)اي و پرسشنامه عمومي  سه گزينه

سازي،  هاي سالمت، شامل جسمي سنجش مالك
خوابي، اختالل در كاركرد اجتماعي و  اضطراب، بي

هاي  تحقيق استفاده شد و داده افسردگي به عنوان ابزار
به دست آمده با روش آمار توصيفي و ضريب 

                                                 
1 chamber Beniand 
2 Rouy  
3 Peterson 

 (spss-B)افزار  همبستگي پيرسون با استفاده از نرم
ها نشان داد كه بين نگرش  يافته. تجزيه و تحليل شد

مذهبي و سالمت روان رابطه مثبت، همچنين بين 
 نگرش مذهبي و اضطراب رابطه منفي وجود دارد

  ).33: 2، ش 1387كجباف، (
تحقيق بر  ) 1388(كاظميان و همكارانش  -2

دانشجويان دانشگاه آزاد اسالمي واحد بهبهان را به دو 
. اي انتخاب كردند گيري تصادفي طبقه روش نمونه

ابزار مورد استفاده در اين پژوهش، پرسشنامه نگرش 
  (SCL-25)سنج مذهبي و پرسشنامه سالمت رواني

اي بوده، به منظور  مقايسهو طرح پژوهش از نوع 
هاي آمار  ها افزون بر روش تجزيه و تحليل داده

توصيفي مانند ميانگين و انحراف معيار از روش آمار 
استنباطي، همانند ضريب همبستگي پيرسون استفاده 

نتايج حاصل از ضريب همبستگي پيرسون نشان . شد
داد كه بين نگرش مذهبي دانشجويان دختر و پسر با 

همچنين، بين . مي رابطه معناداري وجود داردشادكا
نگرش مذهبي و سالمت رواني آنان رابطه مثبت 

  ). 156: 8، ش1388كاظميان، (معناداري مشاهده شد 
نشان داد كه وضعيت ) 1383(پژوهش رستمي  -3

آموزان باهوش هيجاني آنان رابطة مثبت  مذهبي دانش
) 2003(، مك نلي و بلوم  نو نيمي. داري دارد معني

پژوهشي با هدف بررسي رابطه دينداري با سالمت 
نوجوانان انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه 
دينداري در برابر رفتارهاي ناهنجار از افراد محافظت 

و ) 1379(هاي مهرابيان  همچنين، پژوهش. كند مي
نشان داد كه بين نگرش مذهبي و ) 1379(خليلي 

آموزان رابطه مثبت  نشسازگاري فردي و اجتماعي دا
  ).32: 2، ش1387كجباف، ( دار وجود دارد و معني
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بنابراين، بين ايمان مطرح در اسالم و مسيحيت با     
كنند، رابطه  شناسان مطرح مي نگرش مذهبي كه روان

همچنين بين نگرش مذهبي با . مصداقي وجود دارد
سالمت رواني طبق تحقيقات صورت گرفته، رابطه 

براي اجتناب از دين گريزي . جود داردمعناداري و
يكي از راه كارهاي مؤثر بيان رويكرد كاركردگرا در 
مباحث ديني است كه در ابتدا نياز به تحليل و تطبيق 

واژه ديگري كه بين روان شناسان متداول شده و . دارد
ناظر بر ايمان مذهبي است، جهت گيري مذهبي 

مذهبي بين نگرش مذهبي و جهت گيري . باشد مي
  .كنيم تفاوتهائي وجود دارد كه در ادامه به آن اشاره مي

گيري مذهبي، ايمان مفهوم محوري  براساس جهت    
دينداري است و در سه بخش باروها، اخالقيات و 

: 4، ش1388پرور،  گل(يابد  مناسك عملي تجلي مي
اين امر از موضوعات ديني و مذهبي است كه از ). 45

ن شاخص پيروي و يا تمايل به طرف محققان به عنوا
 1هاي ديني مطرح است و به نام پايبندي مذهبي آموزه

دروني يا بيروني توسط  2گيري مذهبي و جهت
گيري  وي معتقد است كه جهت. آلپورت نام گرفت

) 1: مذهبي و ديني داراي دو گرايش كلي هستند
كساني در توجه و تمايل خود به امور مذهبي اساساً 

به لذت و رضايت دروني خويش بر  داراي گرايش
مبناي يك ارتباط كامالً شناختي و خصوصي با 

گروهي در توجهاي معنوي و ) 2خداوند هستند؛ 
ديني خود تمايل بيشتري به دستاوردهاي اجتماعي و 

گيري دروني و  شخصي دارند كه گروه اول جهت
گيري بيروني دارند، بنابراين، افرادي  گروه دوم جهت

                                                 
1 religiosity 
2 religious orientation  

ري بيروني داشته عقايد و باورهاي مذهبي گي كه جهت
تر دارد و باورهاي آنها بيشتر  آنها شكل رشد نايافته
گيرد و كساني كه  شان شكل مي حول منافع شخصي

جهت گيري دروني داشته عقايد و باورهايشان تكامل 
يافته و اين امر در سالمت رواني آنان مؤثر است 

گيري  جهتبنابراين، ). 153: 1387آذربايجاني، (
مذهبي، نگرش مذهبي و ايمان به خدا سه اصطالح 
است كه وجوه مشترك و متمايز دارنده وجه تمايز 
آنها اين است كه ايمان به خدا با نگرش مذهبي در 

) ايمان(وضع تفاوت داشته يعني اصطالح اول را 
اند و اصطالح دوم را  شارع و اولياء دين وضع نموده

اما . ان دين وضع كردندشناس  روان) نگرش مذهبي(
گيري در آن است  تفاوت بين نگرش مذهبي و جهت

گيري مذهبي توجه به مناسك  كه اوالً در جهت
مذهبي بيشتر از اعتقاد مذهبي است ثانياً نگرش 

گيري مذهبي  مذهبي يك امر اجمالي است ولي جهت
امري تفصيلي است، زيرا متخصصان آن را به 

گيري مذهبي  تگيري مذهبي دروني و جه جهت
بنابراين، هر سه اصطالح . اند كرده  بيروني تقسيم

ناظر بر ) ايمان، نگرش مذهبي، جهت گيري مذهبي(
امر واحدي است؛ اگرچه آنچه شارع و اولياي دين 

اند، از جامعيت بيشتري برخوردار است و  مطرح كرده
اند كه ممكن است واضعان  اموري را مد نظر گرفته

  .ن را مورد توجه قرار ندهندديگر در آن حد آ
  گيري مذهبي و سالمت روان  بررسي رابطه جهت

عوامل گوناگوني با سالمت عمومي و بهداشت رواني 
ها در مقاطع زندگي ارتباط دارد؛ بخصوص  انسان

گيري مذهبي و ديني كه با  نگرش مذهبي و جهت
تحقيقات حوزه تأثير . سالمت عمومي مرتبط است
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مي با اينكه در خارج كشور مذهب بر سالمت عمو
نتايج هماهنگي ارائه نكرده، با اين حال بررسي 

 850كه در آن حدود ) 2001(كوئينگ و الرسن 
پژوهش بررسي شده، بيانگر آن است كه بين مذهب 

هاي مذهبي با سالمت رواني رابطه مثبتي  و گرايش
محققان ديگري همچون هاكني و ساندرز . وجود دارد

تا ضعيفي را بين دينداري و همبستگي متوسط 
تحقيقات داخلي . اند سالمت عمومي گزارش نموده
، شريفي )1379(زاده  مانند خداپناهي و خونين

نشان داد بين نگرش و ) 1378(، ميرهاشميان )1381(
اعتقادهاي مذهبي با سالمت عمومي دانشجويان رابطه 

نگارندگان براي تأييد اين رابطه . معناداري وجود دارد
پژوهش نقش ) الف. كنند و نمونه را مطرح ميد

گيري مذهبي، پايبندي مذهبي و باورهاي دنياي  جهت
عادالنه توزيعي را در سالمت عمومي دانشجويان 

شناسي و علوم تربيتي دانشگاه آزاد  دانشكده روان
بررسي  86-87اسالمي خوراسگان در ترم اول سال 

كه تعداد گيري آن چند مرحله بوده  روش نمونه. كرد
هاي مختلف با پرسشنامه مورد  نفر از ترم 210

هاي حاصل از  داده. پژوهش قرار گرفتند
هاي پژوهشي با استفاده از ضريب  پرسشنامه

همبستگي پيرسون و تحليل مسير مبتني بر رگرسيون 
شواهد حاصل از تحليل همبستگي ساده، . تحليل شده

 گيري بيانگر آن است كه پايبندي مذهبي، جهت
مذهبي بيروني، شخصي، باورهاي دنياي عادالنه 

اي با سالمت  توزيعي و باورهاي دنياي عادالنه رويه
عمومي داراي وحدت معناداري هستند، اما تحليل 
مسير انجام شده نشان دهندة آن است كه فقط 

پايبندي مذهبي و باورهاي دنياي عادالنه توزيعي قادر 
  . ستبه تأثير سالمت عمومي دانشجويان ا

گيري  در اين پژوهش بررسي ميزان تأثير جهت) ب   
مذهبي بر سالمت روان و ابعاد آن در مقايسه با ميزان 

مقياس . شناختي بررسي شد  تأثير ساير عوامل جمعيت
گيري مذهبي با تكيه بر اسالم توسط آذربايجاني  جهت

سوال  70تهيه شده و پرسشنامه آن مشتمل بر ) 1382(
ر مقياس عقايد مناسك و اخالق است و داراي دو زي

همچنين تأثير عوامل ). 119: 1387آذربايجاني، (
شناختي و محيطي بر سالمت روان در  جمعيت
هاي فراوان مورد تأكيد قرار گرفت، اما يكي  پژوهش

از عواملي كه به طور روزافزون بر نقش آن در 
بهداشت روان و ارتقاي سالمت روان تأكيد شد، 

براي . گيري مذهبي است بويژه جهت عامل فرهنگ،
آزمون فرضيه پژوهش با مراجعه به دو مركز 

تعداد  85-86بازآموزي معلمان شهر تهران در سال 
نفر از معلمان شاغل به تدريس به صورت نمونه  382

كننده به  همه افراد شركت. در دسترس برگزيده شدند
مقياس (و  (GHa-28)) پرسشنامه سالمت عمومي(

ها با  سپس داده. پاسخ دادند) ري مذهبيگي جهت
مستقبل و روش  Tروش همبستگي پيرسون آزمون 

نتايج . تحليل رگرسيون لجستيك تجزيه و تحليل شد
پژوهش نشان داد از ميان متغيرهاي اصلي و جمعيت 

) كل(گيري مذهبي  شناختي پژوهش، تنها مؤلفه جهت
اد بيني سالمت روان افر مناسبترين متغير براي پيش

، 1388پرور،  گل(شركت كننده در پژوهش است 
گيريم كه  با بيان اين دو پژوهش، نتيجه مي). 43: 4ش

گيري مذهبي و سالمت رواني رابطه  بين جهت
گيري مذهبي  معناداري وجود دارد، اگرچه بين جهت
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چه دروني چه بيروني با سالمت رواني رابطه وجود 
سالمت  گيري مذهبي دروني با دارد ولي در جهت

  . رواني رابطه معنادار بيشتري موجود است
    نتيجه

توان در چند  هاي اين پژوهش را مي نتايج و يافته
  : مورد خالصه و جمع بندي نمود

نظريه مورد پذيرش عالمان اسالمي و الهيات ) 1
مسيحي در مورد ايمان آن است كه هر دو به خدا و 

رنامه ند؛ با اين وجود، در ب نبوت و معاد معتقد
هاي زيادي وجود داشته و  شريعت آنها تفاوت

آورند؛ نيز با  تعاريف و مصاديقي كه براي ايمان مي
ها در بين  هم اختالف دارند؛ همچنانكه اين تفاوت

اما همه آنان در . هاي اسالمي نيز وجود دارد فرقه
اصل وجود خدا و نبوت و معاد اشتراك نظر داشته و 

اتصال به مبدأ، در ساختار صرف قبول اين امور يعني 
  . جسماني و رواني افراد تأثير دارد

اصل اعتقاد به خدا و نبوت و معاد امري اشتراكي ) 2
هاي  بوده و پيروان اسالم و مسيحيت با باور آموزه
توانند  مذكور و عمل به دستورات ديني خود مي

  .سالمت خود را ارتقا بخشند
بخش سالمت ها در دو  نحوه تاثير اين آموزه) 3 

در حوزه سالمت : جسماني و رواني بررسي شد
جسماني، از راه سايكونورايمونولوژي اثبات شد 
افكاري كه منشأ ايماني و قدسي داشته باشند، 

كند كه اين  هاي پيك به نام نوروپپتيد ترشح مي ملكول
ملكول پيك، پيام مربوط به افكار را از طريق خون به 

ه، اين امر مهمترين عامل هاي بدن رساند تمام سلول
: 1370استايتس، ( تقويت سيستم ايمني بدن است

همچنين، طب تئوسوماتيك تأثير ايمان در . )126
  . سالمت جسم را تاييد كرده است

در حوزه سالمت رواني دو بحث نگرش مذهبي و ) 4
جهت گيري مذهبي با نگرش ايماني معادل سازي 

ران، نتايج زير شده و با استناد به تحقيقات پژوهشگ
  : بدست آمده است

نگرش مذهبي «كجباف و ديگران، تحقيقي با نام ) الف
هاي آنها نشان  يافته. اند ارائه كرده» و سالمت رواني

داده است كه بين نگرش مذهبي و سالمت رواني 
رابطه مثبت، همچنين بين نگرش مذهبي و اضطراب  

  .رابطه منفي وجود دارد
بررسي بين نگرش «ه نام كاظميان، تحقيقي ب) ب

هاي آنها  يافته. اند انجام داده» مذهبي و سالمت رواني
دهد بين نگرش مذهبي با سالمت رواني و  نشان مي

  . شادكامي در سطح معنادار رابطه وجود دارد
گيري مذهبي تحقيقي توسط  در حوزه جهت) ج

خداپناهي، شريفي و ميرهاشميان صورت گرفته است 
نقش جهت گيري مذهبي و «عنوان  كه اين تحقيق با

نشانگر آن است كه » پايبندي مذهبي با سالمت رواني
بين جهت گيري مذهبي و پايبندي ديني با سالمت 

  .عمومي در سطح معنادار رابطه وجود دارد
پرور،  گل(در تحقيقات انجام شده توسط گل پرور ) د

تاييد شده است كه بين جهت گيري ) 43: 4، ش1388
وني و بيروني با سالمت رواني رابطه مذهبي در

معناداري وجود دارد، كه اين رابطه در جهت گيري 
  .مذهبي دروني با سالمت رواني بيشتر مي باشد

اعتقاد (با توجه به تحقيقات مذكور، تأثير ايمان  -5 
بر سالمت در دو حوزه ) به خدا، نبوت و معاد

حوزه اين تأثير در . پزشكي و روانشناسي تاييد گرديد
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 پزشكي با طب تئوسوماتيك و راه سايكونورو
ايمونولوژي و در حوزه روانشناسي با نگرش مذهبي 

  .و جهت گيري مذهبي، تأييد شد
  منابع

  .قرآن كريم -1
، مباني ايمونولوژي). 1370. (استايتس، دانيل -2

  ].بي نا[ترجمه عبدالحسين كيهاني، تهران، 
 -يم اخالقيمفاه). 1387. (ايزوتسو، توشي هيكو -3

: اي، تهران ترجمه فريدون بدره ديني در قرآن مجيد،
  . فرزان

شناسي دين از  روان). 1387. (آذربايجاني، مسعود -4
  ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ديدگاه ويليام جيمز

درآمدي بر روان ). 1387.. (ـــــــــــــــــــ-5
  ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه شناسي دين

شناسي اجتماعي  روان). 1387. ( ـــــــــــــــ-6
، پژوهشگاه حوزه و با نگرش به منابع اسالمي

  .دانشگاه
غرر الحكم و درر ). 1378. (آمدي، عبدالواحد -7

)) ع(مجموعه كلمات قصار حضرت علي ( الكلم
  .مترجم محمد علي انصاري، قم دارالكتب

، فلسفه و ايمان مسيحي). 1370. (براون، كالين -8
شركت انتشارات : وس ميكائيليان، تهران طهترجمه طا

  .علمي و فرهنگي
طب ). 1372. (آزار شيرازي، عبدالكريم بي -9

  ].بي نا[، ] بي جا[، روحاني يا بهداشت رواني
، ترجمه حسين پويايي ايمان). 1375.(تيليش، پلي -10

  .حكمت: نوروزي، تهران
نظريه ايمان در عرصه ). 1376. (جوادي، محسن -11

  .نشر معارف: ، قمو قرآن كالم

 10، تاج العروس). 1306. (زبيدي، سيد محمد -12
  .جلد، مصر

درآمدي بر ). 1376. (زيبائي نژاد، محمدرضا -13
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